HAIR WAVE
PIELĘGNACJA WŁOSÓW
thick&strong
HAIR SHAMPOO

cool fresh
HAIR TONIC

Szampon pogrubiający i wzmacniający.
Poczuj różnicę od pierwszego użycia dzięki
orzeźwiającemu męskiemu zapachowi
i jedwabistemu dotykowi.
1000ml

Tonik nawilżający zapewniający równowagę włosów i skóry głowy. Zawiera
kompleks multiwitaminowy. Zapewnia
uczucie świeżości.
230ml

MUSTACHE & BEARD HIPSTER
BRODA I WĄSY
MUSTACHE&BEARD
SHAMPOO

MUSTACHE&BEARD
CONDITIONER

Szampon do mycia brody i wąsów zawierający olejek jojoba. Delikatnie oczyszcza
i nawilża.
230ml

Odżywka do brody i wąsów zawierająca
olejek jojoba. Nadaje odpowiedni poziom
nawilżenia oraz zmiękcza zarost.
125ml

MUSTACHE&BEARD
PRE SHAVE OIL

MUSTACHE&BEARD
BEARD OIL

Olejek przed goleniem. Zmiękcza brodę
specjalnymi mieszankami oleju i zapewnia łatwe do golenia wrażenia. Odzwierciedla różnicę dzięki swojemu ładnemu
zapachowi.
75ml

Olejek do pielęgnacji brody i wąsów zawierający olejek z awokado. Zmiękcza
oraz zapewnia uczucie świeżości przez
cały dzień.
75ml

VASSO MADE IN TURKEY
WYŁĄCZNY IMPORTER W POLSCE
TOPFRYZ GROUP
ul. Głogowska 173A, 60-126 Poznań
email: biuro@topfryz.pl
www.topfryz.pl
www.sklep.topfryz.pl
www.facebook/vassopolska

Hurtownia czynna
pon. – pt.: 8:00 – 16:00
sobota: 9:00 – 13:00
Biuro Obsługi Klienta
tel. : +48 61 862 62 68

SKIN WAVE
GOLENIE I PIELĘGNACJA TWARZY

STYLE WAVE
UTRWALENIE WŁOSÓW

gold
AFTERSHAVE
COLOGNE

ASSYMETRY
FIBER GEL
BLACK EDITION

GRAVITY
FIBER WAX
BLACK EDITION

Woda po goleniu. Zapewnia energię na
cały dzień. Przyjemny zapach sprawi, że
wyróżnisz się wśród innych.
330ml

Żel włóknisty do modelowania. Bardzo
mocny chwyt / wysoki połysk / idealny do
każdej długości włosów. Silny i autentyczny męski zapach.
150ml

Elastyczny żel włóknisty do modelowania.
Bardzo mocny chwyt / niski połysk / idealny do krótkich włosów i nierównych cięć.
Zapewnia teksturę i matowe wykończenie.
150ml

platinum
AFTERSHAVE
COLOGNE

premium
AFTERSHAVE
COLOGNE

DYNAMIC
POMADE WAX
BLACK EDITION

BALLER
STYLING WAX
PRO AQUA

Woda po goleniu. Zapewnia energię na
cały dzień. Przyjemny zapach sprawi, że
wyróżnisz się wśród innych.
330ml

Woda po goleniu. Zapewnia energię na
cały dzień. Przyjemny zapach sprawi, że
wyróżnisz się wśród innych.
330ml

Pomada wodna. Mocny chwyt / wysoki
połysk / idealny do włosów kręconych /
kędzierzawych.
150ml

Pomada wodna o zapachu gumy balonowej. Bardzo mocny chwyt / wysoki połysk /
idealna do każdej długości włosów / łatwa
do wyczesania.
150ml

shine out
AFTERSHAVE
CREAM COLOGNE

blue ice
AFTERSHAVE
CREAM COLOGNE

RESIST
STYLING WAX
PRO AQUA

HOOK UP
STYLING WAX
PRO AQUA

Balsam po goleniu z alantoiną. Łagodzi
podrażnienia i zapewnia uczucie świeżości.
330ml

Balsam po goleniu z alantoiną. Łagodzi
podrażnienia i zapewnia uczucie świeżości.
330ml

Pomada wodna o zapachu coli. Bardzo mocny chwyt / wysoki połysk / idealna do każdej
długości włosów / łatwa do wyczesania.
150ml

Pomada wodna o zapachu owocowym.
Bardzo mocny chwyt / wysoki połysk /
idealna do każdej długości włosów / łatwa
do wyczesania.
150ml

kick start
AFTERSHAVE
CREAM COLOGNE

relief
FACE TONIC

USHER
STYLING WAX
PRO AQUA

MATTE HEAD
STYLING WAX
PRO-MATTE

Pomada wodna o zapachu nut drzewnych.
Bardzo mocny chwyt / wysoki połysk /
idealna do każdej długości włosów / łatwa
do wyczesania.
150ml

Pasta matująca. Bardzo mocny chwyt /
ultra matowe wykończenie / idealna do
krótkich włosów i nierównych cięć.
150ml

APEX
STYLING WAX
PRO-MATTE

SPIKE
STYLING WAX
PRO-CLAY

Pasta matująca. Mocny chwyt / niski połysk / idealna do każdej długości włosów.
150ml

Glinka matująca. Bardzo mocny chwyt /
matowe wykończenie / idealna do krótkich
włosów i nierównych cięć.
150ml

stiff
MNEMONIC GUM
STYLINGHAIRGEL

the Rock
MNEMONIC GUM
STYLINGHAIRGEL

Żel do włosów bardzo mocny. Stopień
utrwalenia 4 na 5.
250ml / 500ml

Żel do włosów ultra mocny. Stopień utrwalenia 5 na 5.
250ml / 500ml

rest
SHAVING GEL
Przeźroczysty żel chłodzący do golenia.
Zmniejsza tarcie oraz posiada przyjemny
i odważny zapach.
1000ml

Balsam po goleniu z alantoiną. Łagodzi
podrażnienia i zapewnia uczucie świeżości.
330ml

Tonik do twarzy oczyszczający i nawilżający
z Aloe Vera. Otwiera pory, aby je oczyścić
i zapobiegać tworzeniu się zaskórników.
230ml

lucky blue
FACE CREAM

showy
FACE SCRUB

Krem do twarzy, nie pozostawia uczucia
kleistości dzięki specjalnej formule. Nadaje się do codziennego użytku z silnie
nawilżającym i odświeżającym efektem.
275ml

Pealing do twarzy dzięki naturalnym cząsteczkom pestek moreli oczyszcza skórę,
nie powodując podrażnień. Jego orzeźwiający zapach pozostawia skórę jedwabistą.
250ml

mud
FACE CLAYMASK
Maska oczyszczająca do twarzy na bazie
naturalnego wyciągu z glinki.
250ml

